
 
    

PRINCIP # J 

ORDBLINDE BØRN 

På Skorpeskolen har vi ikke specifikke kompetencer inden for ordblindeområdet ansat. Vi forsøger dog at 

hjælpe samtlige børn med ordblindeudfordringer samt andre læsevanskeligheder.  

Hvordan kan Skorpeskolen hjælpe?  

På Skorpeskolen benytter vi en ordblindetest udviklet af UVM til at afdække elevernes læseudfordringer. 

Det er en af vores egne lærere, som forestår testningen. Når udfordringerne er afdækket, har vi følgende 

muligheder for at støtte eleven:  

Læseklubben  

Læseklubben er et læsetilbud (som oftest) efter skoletid. Her samles samtlige børn på skolen med 

læsevanskeligheder eller hvor det vurderes, at der er behov for et læseskub. Børnene samles på skift i mindre 

grupper, og skal dermed dele den tid, der samlet er til rådighed i klubben. Det er dansklærere, der forestår 

undervisningen i læseklubben, hvor der som udgangspunkt hjælpes i brugen at IT-rygsækken til de 

ordblinde børn og undervises i læseskub til de læsesvage.  

IT-rygsæk 

Er du konstateret ordblind, er det vigtigt, at du har det rette IT-udstyr som kan støtte op om udfordringerne i 

skolehverdagen. På Skorpeskolen anbefaler vi en iPadPro 13” (stor skærm) samt softwaren AppWriter 

(oplæsning, stavehjælp, oversættelse og scanning)  

NOTA 

Er du konstateret ordblind, er det vigtigt, at du har let adgang til tekster i elektronisk form, således at din IT-

rygsæk kan komme bedst muligt i spil. Derfor tilmeldes eleven (og dansklærer) NOTA – Danmark 

elektroniske bibliotek for personer med læsevanskeligheder. Her findes en verden af litteratur til gratis lån 

og download. Også E-reolenGO (det kommunale elektroniske bibliotek) har mange muligheder.  

Den daglige undervisning  

Vi har ikke ekstra ressourcer i den daglige undervisning omkring ordblindproblematikker. Det betyder, at 

lærerne i det daglige vil forsøge at differentiere inden for mulighedernes ramme med henblik på, at der skal 

tages hensyn til resten af klassen også.  

Hvad anbefaler Skorpeskolen?  

Er du forælder til et barn, som konstateres ordblind, anbefaler vi, at du grundigt overvejer om ovenstående 

hjælp er passende til dit barn. Husk at et skoleliv består af meget mere end blot en konstatering af en 

læsevanskelighed! Andre fag, kompetencer og trivsel skal naturligt med i overvejelserne. Man kan med 

fordel også søge hjælp i privat regi, hvor der findes flere bud på, hvem der kan hjælpe med 

ordblindproblematikker derhjemme sideløbende med skolegangen.   

 

 


